
 

  

 

CROSSING BORDERS 

Seminar og boklansering 
20. januar 2017 

 

«Through history we’re able to develop our personality 

and our way of thinking. By learning from the past we 

can understand what it means to be human»  

Elevprodukt laget på Falstadsenteret, våren 2015 

Hva er forholdet mellom historielæring og menneskerettighetsundervisning? 

Hvilke fordeler gir en kombinasjon av de to pedagogiske tilnærmingene?  

Og hvordan kan de utfylle hverandre i praksis? 

 

Boken Crossing Borders – Combining Human Right Educatins and History Education ble lansert under et 

internasjonalt symposium ved «Freie Universität Berlin» den 29. – 30 september 2016. Den lanseres nå i Norge, 

på seminaret «Crossing Borders» den 20. januar 2017, på NTNU Dragvoll. Tematikken i boken utforsker ulike 

måter historielæring og menneskerettighetsundervisning kan kombineres og kobles sammen for å myndiggjøre 

elever i et deltakende og inkluderende demokratisk medborgerskap.  

Seminaret vil speile den tematiske inndelingen i antologien, og tar for seg ulike perspektiver på 

grenseovergangen mellom historielæring og menneskerettighetsundervisning, samt forholdet mellom 

utdanningspolitikk, teori og praksis. Med foredrag fra noen av de fremste ekspertene innen historielæring og 

menneskerettighetsundervisning, vil seminaret gi et høyt faglig innblikk i krysningen mellom de to fagfeltene.  

Historielæring og menneskerettighetsundervisning 

Tid:   20. januar, kl 09.30 – 16.00 

Sted:   NTNU Dragvoll, auditorium D6 

Pris:   Seminaret er gratis, inkl. lunsj.  

  Frist for påmelding: innen 17. jan. 

info, program og påmelding:  

www.falstadsenteret.no/hva-skjer/ 

 

Spørsmål? Ta kontakt med Falstadsenteret på  

Tlf: 74 02 80 40 eller post@falstadsenteret.no 

 

http://www.falstadsenteret.no/hva-skjer/


 

 

DEL 1  

09.30 – 10.00 Kaffe og frukt 

10.00 – 10.15 Velkommen 
v/Jon Reitan, faglig leder ved Falstadsenteret 

10.15 – 10.45 Crossing Borders – en introduksjon 
v/ Claudia Lenz, seniorforsker HL-senteret 

10.45 – 11.15 Eksempler fra praksisfeltet 
v/ Sanna Ørsjødal Brattland, lektor ved Enhet for 
voksenopplæring i Tr.heim kommune, og 
undervisningskoordinator ved Falstadsenteret (i permisjon) 

11.15 – 11.45 Bokpresentasjon og forfatterpanel 
v/ redaktører Claudia Lenz, Sanna Ø. Brattland og Lise Kvande 

11.45 – 12.45 Lunsj 

  

Del 2  

12.45 – 13.30 Human rights and the struggle for cosmopolitan values: 
teachers as change agents in  turbulent times 
v/ Audrey Osler, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og 
University of Leeds 

13.30 – 14.15 Krigen og etterkrigsoppgjøret som didaktisk tema 
v/ Trond Risto Nilssen, førsteamanuensis ved program for 
lærerutdanning NTNU og lærerutdanningen ved Nord universitet 

14.15 – 14.30 Kort pause 

14.30 – 15.15 Menneskerettighetslæring via brudd og konflikter: 
muligheter og utfordringer 
v/ Knut Vesterdal, førsteamanuensis ved program for 
lærerutdanning NTNU 

15.15 – 16.00 Plenumsdiskusjon og erfaringsutveksling 

 

 

 

PROGRAM  (med forbehold om endringer) 

 

OM BOKPROSJEKTET 

I 2013 ble den internasjonale konferansen «Crossing Borders» arrangert på Falstadsenteret i samarbeid med 

NTNU og Wergelandsenteret (EWC). Bakgrunnen for konferansen var et lengre tids samarbeid mellom 

institusjonene om å utvikle et teoretisk rammeverk for menneskerettighets- og historieundervisning. Sanna 

Brattland, ved Falstadsenteret, Claudia Lenz fra EWC og Lise Kvande fra NTNU bestemte seg for å lage en 

publikasjon med utgangspunkt i det som kom frem under konferansen, og inviterte forskere, undervisere og 

policymakers til å skrive om kombinasjonen med et særlig fokus på museer og minnesteder som læringsarenaer. 

Resultatet ble antologien «Crossing borders. Combining Human Rights Education and History Education» som nå 

lanseres i Norge på dette seminaret, i samarbeid mellom NTNU, Falstadsenteret og redaktørene for boken. 


